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ЛЮДИНА ЩИРОЇ ДУШІ Й ВЕЛИКОГО СЕРЦЯ  

(ДО 75-РІЧЧЯ ДОКТОРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК, 
 ПРОФЕСОРА, ЗАСЛУЖЕНОГО ДІЯЧА НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ, 

АКАДЕМІКА ЕКОЛОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  
ВІКТОРА МИКИТОВИЧА ПИСАРЕНКА) 

5 березня доктору сіль-
ськогосподарських наук, 
професору, завідувачу 
кафедри екології, охорони 
навколишнього середовища 
та збалансованого природо-
користування Полтавської 
державної аграрної академії, 
заслуженому діячу науки і 
техніки України, академіку 
Екологічної академії наук 
України Вікторові Микито-
вичу Писаренку виповнилося 
75 славних літ. 
Народився ювіляр 5 березня 

1943 року в селі Прибузьке 
Жовтневого району Миколаїв-
ської області. Свою трудову 
діяльність розпочав у Мико-
лаєві – працював токарем, далі 
– служба в Радянській Армії. 
Після закінчення служби в армії твердо вирішив 
стати агрономом. Успішно закінчив Херсонський 
сільськогосподарський інститут. 
Працюючи агрономом, відчував, що існує ще 

чимало питань, на які йому треба знайти відпові-
ді, тому вступив до аспірантури Всесоюзного на-
уково-дослідного інституту кукурудзи (м. Дніпро-
петровськ). Успішно захистив кандидатську ди-
сертацію, працював спочатку молодшим, а згодом 
– старшим науковим співробітником, завідувачем 
лабораторії ентомології, завідувачем відділу за-
хисту рослин цього ж інституту. У 1985 році за-
хистив докторську дисертацію на тему: «Еколо-
гічне обґрунтування системи захисту зернових 
культур у сівозмінах Степу України». 
У 1990 році за конкурсом був обраний на по-

саду професора кафедри ботаніки та захисту ро-
слин Полтавського сільськогосподарського ін-
ституту, а невдовзі – завідувачем реформованої 
кафедри екології і ботаніки. 
З жовтня 1996 року професор В. М. Писаренко 

був обраний ректором Полтавського державного 
сільськогосподарського інституту. Обійнявши 
цю посаду, з усією притаманною йому енергією 
взявся за справу.  
Віктор Микитович – людина новаторського 

мислення, реформатор, талановитий керівник. Пе-

ред своїми колегами він 
завжди ставив стратегічні 
завдання – широко впроваджу-
вати сучасні інформаційні 
системи в навчальний процес, 
розробляти власні ефективні 
методики інтерактивного ви-
кладання дисциплін. Спільно з 
науково-педагогічним колек-
тивом навчального закладу по-
новітньому визначав стратегію 
фундаментальної академічної 
освіти: «Навчальна галузь 
переживає час реформ. Ми 
теж беремо активну участь у 
цьому оновленні. Наш випуск-
ник, окрім ґрунтовних знань, 
повинен вирізнятися вільним 
поглядом на світ, системним 
мисленням, упевненістю в 
собі, вмінням реалізувати 

власні ідеї. Такий результат ототожнюється з єв-
ропейським рівнем освіти». 
За період роботи В. М. Писаренка на посаді 

ректора контингент студентів збільшився вдвічі, 
він становив понад 9000 осіб. З’явилися нові су-
часні спеціальності та спеціалізації. За його іні-
ціативи було створено потужний навчально-
науково-виробничий комплекс, де здобували 
освіту понад 12 тисяч студентів. Зусиллями Вік-
тора Микитовича Полтавський сільськогоспо-
дарський інститут набув статусу «Полтавська 
державна аграрна академія», до складу якої 
ввійшли сім навчальних закладів I-ІІ рівнів акре-
дитації – коледжі й технікуми. 
Була розроблена і впроваджена в життя про-

грама ступеневої освіти, повної комп’ютеризації 
навчального процесу, значно розширилися пло-
щі і фонди бібліотеки. З метою поглиблення 
знань студентів з іноземних мов було відкрито 
сучасний «Мовний центр». Почав працювати 
«Центр кар’єри», де студенти-випускники отри-
мують вичерпну інформацію про можливості 
працевлаштування. 
З метою наближення навчального процесу до 

виробництва було створено філіали академії на 
базі сучасних передових господарств – ПП «Аг-
роекологія» Шишацького та СВК «Маяк» Коте-
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левського районів, які очолюють Герої України 
Семен Антонець і Тетяна Корост. Тут студенти 
проходять навчальну практику, проводять на-
укові дослідження. Стало традицією захищати 
випускні дипломні роботи безпосередньо на ви-
робництві. Успішно працює створений інститут 
післядипломної освіти. 
Матеріальна база включає п’ять навчальних кор-

пусів, навчально-виробничі майстерні, потужний 
спортивний комплекс, бібліотеку, читальні зали, 
віварій, який визнано кращим серед вищих навча-
льних закладів України. Для студентської молоді 
Віктор Микитович став батьком і наставником. Тож 
неспроста його люблять і поважають студенти. 
З перших днів на посаді ректора В. М. Писа-

ренко відстоював своє переконання: висококва-
ліфікованим спеціалістом неможливо стати без 
наукової роботи. Тому першим кроком було 
створення в структурі академії науково-дослід-
ного інституту агрономії, завданням якого була 
координація наукових зусиль факультетів меха-
нізації сільського господарства та агрономіч-
ного. Вченими-селекціонерами лабораторії селе-
кції озимої пшениці було створено низку висо-
копродуктивних сортів озимої пшениці, гороху, 
проса, сої. Велися широкомасштабні досліджен-
ня із ґрунтозахисної біологічної системи земле-
робства, енергозберігаючих технологій у рос-
линництві, використання відновлювальних дже-
рел енергії у сільському господарстві. В аспіран-
турі проводилася підготовка здобувачів науково-
го ступеня кандидата наук із 13 спеціальностей. 
Успішно виконувалися спільні міжнародні та 
освітянські проекти за участі 16 країн світу. 
З ініціативи Віктора Писаренка було збудова-

но Центр дозвілля студентів, естетично оформ-
лені вестибюлі навчальних корпусів, кафедра 
переробки продукції тваринництва, обладнано 
п’ять нових спортивних залів, тир для кульового 
спорту, розширено експозицію музею академії, 
якому присвоєно звання народного. На території 
інституту встановлено пам’ятники всесвітньо 
відомим вченим – М. І. Вавилову і В. І. Вернад-
ському, пам’ятний знак випускнику академії, 
Герою Соціалістичної Праці, Герою України, 
засновнику ПП «Агроекологія» Семену Свири-
доновичу Антонцю, скульптурну композицію 
«Одвічній годувальниці українського народу», 
меморіальні дошки низці видатних учених вузу. 
Як науковець В. М. Писаренко зробив ваго-

мий внесок у розробку екологічно-обґрунтова-
них систем захисту рослин від шкідників, хвороб 
і бур’янів, теоретично обґрунтував систему ор-
ганічного землеробства. В його доробку – понад 
300 наукових праць, 19 книг. Під його науковим 

керівництвом захищено дев’ятнадцять кандидат-
ських і одна докторська дисертації. 
Трудові здобутки В. М. Писаренка гідно від-

значені на державному рівні: орденом «За заслу-
ги» III ступеня, Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України, Грамотою Верховної Ради 
України «За заслуги перед українським наро-
дом» та багатьма іншими нагородами. Та найбі-
льша із них – це довіра людей, колективу, якому 
він віддав майже 30 років життя.  
Віктор Писаренко – людина щирої душі та ве-

ликого серця, а ще – палкий романтик. Якось він 
зізнався, що з особливою повагою ставиться до 
людей, які вміють грати на музичних інструмен-
тах. За кілька років, з притаманною йому напо-
легливістю у досягненні мети, він освоїв акорде-
он, і тепер не розлучається з ним у вільний час. 
Колись один політичний діяч України сказав: 

«Якщо твої плани розраховані на роки – сій хліб, 
якщо на десятиріччя – саджай дерева, а якщо на 
віки – рости дітей». Плани Віктора Микитовича 
розраховані на віки. Адже справу батька продо-
вжують його сини. Старший, Володимир, – док-
тор економічних наук, професор, завідувач ка-
федри маркетингу. Молодший, Павло, – доктор 
сільськогосподарських наук, професор, перший 
проректор Полтавської державної аграрної ака-
демії. А ще – онуки надихають його на нові  
звершення. 
Працюючи нині завідувачем кафедри, Віктор 

Микитович з головою поринув у органічне ви-
робництво. З-під його пера вийшли в світ книги 
про систему органічного землеробства, про до-
свід вирощування органічних продуктів у аграр-
них підприємствах, фермерських і селянських 
господарствах. Напередодні ювілею побачила 
світ його нова книга – «Формула успіху» – спо-
відь палкого романтика, людини щирої душі та 
великого серця. 

«Життя прожити – не поле перейти, – гово-
рить Віктор Микитович, – попереду ще багато 
задумів». Тож – «Тільки вперед!». 

 

В. І.  Аранчій, ректор Полтавської  
державної аграрної академії, професор, спів-
засновник Громадської спілки «Полтавське  

товариство сільського господарства» 

М. М. Опара, професор кафедри  
землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова  
Полтавської державної аграрної академії,  

заслужений працівник сільського господарства 
України, заступник голови Громадської  

спілки «Полтавське товариство сільського  
господарства»




